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I - A5 COMISSOES DE MORADORES E O SEU PAPEL NA RÊVOLUÇÃO POR.
TU6U E5A.

É no lmpetuogo movimento poFú1êr que logo a seguir ao 25 dê A_

Dril vão surginclo as ComÍssõeB de lvloaadores êspeciêImente nos balr_
ros pobrBs onde as maêsês travôm fútô3 diárias pela eonqutstô dê9
suês lustas relvÍndicaç6ês.

Logo aÍ a bürgue61ô vendo o perígo que estês órgãos de massas
thes trãziô, pols ã que estava eÍn ;ogã nessa ê1túrê era ê questão dá

tomêdB do poder, onde as Comissôee dê l"lorôdores tem ilm importônte
papel ê desempenhar, vendo que náo as podia dBstrulr, tÉntou s coo_
sBgulu de Lrmê certê forma mlnêr-lhes a sua solidez combativô B o sJ
conteúdo po1Ítico, sêrvindo_se dos seus m€lhorês lacôj.os, os revisi
onigtôs, que pêEsêrêm ô tomêr ês Comissões de luloradEres ds êssôlto-
Ê ê servirem_sê delêÉ, não pêaê resolvÉr os problemás do povo E as
colocô'rem ôo servlço da revoluçéo portugJesa, môs slm p6rê ô sua po
Lítlcê reacclonária que culmlnou com o golpe c o n t r ê - r e v o I u c t o n á r I o
dê 25 dê Novembro, ondê ês Coml.ssões de Ívloradores controlôdôs pelos
s o c i a 1 _ f a s c 1 s t a s , e eaêln a maioria, t l veram ur0 Papel b€s t ônte acti_
vo ná preparação do go1pe.

Este golpe tro.lxe consequênciôs desê§trosôs parô ês comissôes
dÉ tloaadoaeE, pols as mêssôs populêres não vendo nê5sa altura' ê
qúestão de fundô ou Eeja a ttBição reviglonlsta votaram estes 6rgêo'
de mê6sas ê um dBsprezo genÊtê112êdo.

É asBlm que o golpe do 25 de Novembro mêrca um porlto de vlra _

gem dê Revolução portuguesa e como não podlô deixar de ger noe ór -
gão9 de vontêoe pooulêr.

Para os órgãos de massê5, depols do 25 de Novsobro e no ca6o
conciêto dêB Comlssões dê i'4orêdores, devids ao seu e3tado de descré
dlto e abandoôo em que se encontram na suê esmagêdorô mô1o11a, o quê

sÊ colocê agora não é a questão dê tomêdê do podBr, mês slm o de se
rêm os órgãos capazes pêra a or6aiização das messês no§ bairros Po-
puIêrês, para ô .esl6têncla nec;Gsãr1ã ás màdldas antl-popu1ôres dQ
governosdo capj.tê1 e para dlrecção correcta dê9 1ütas dôs naSsas po
pu1ôres nôs suês aelvlídicôçôes mals sentldôs.

Estô questá0, ê de qual o pêpe1 dês Coml§sões de Iíotadcres na
aêtuê 1 fêss dê 1utê de cfasses, tem que sBr devidêment e c ompaee nd Í -
dô por todo o Partido, pois o êxlto do nosso trabalho e os obiectl-
vos a alcônçar, nestes órgãos de Ínassês, dspsnde:rfundamentalfients
dessia compreensão.

Grandes prespectlvas 9e atrrÊm 6o trabalho a realizêr nês Co -
ínlssõês dE lulorêdores. 0s ôtêques quÊ a burBUesÍê vai continuàr a dê
sencôdeôr 6obre o povo, através das leis ônti_operérlas e ônti-popu
1a!es,. côdê vez mais rê6ccionárias, pelô mão do seu ."novo" govsrno
6 também agora, com o interro apoio dos revÍslonistôs, como ê inten
siflcação da saÍds dos novos cabazês dê fome, o êumênto dêsênfrÊê_
do do custo dÊ vídô s inevltávelmente ê 8rênde ofensivô das dBsocu-
paçôes das cê6ês que o povo justôment€ ocupou, llaseando_se no supor
tB "1sga1" dos decretos leis ni 1gg/A/75 de 14'4,1975 dê Vêsco Gon-
Çô1ves e nr.Ê 293/254/77, lel dos despeJos, do 1? 6overno 'constitu_
cionôI'do Dtir.goêres, exigem qúe nos PrePêremos pêrô a 1útô ê ea1
bamos ún1i ôs riassês populôres ôo redor dê po1Íticê de no6so Pêrtldg



llorôdores, ê fim de quÊ
invÉstida que a burg0Esi
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II-OIiEI{CONTRONA

Como apontô o P1ôno AnLlê1 .dê Reglão parê 197ê o nos6o. trêbalbo
nos órgãos de mô3sês deve sBr consolidêdo e desênvofvldo' ê flm de
que og eomls5ôes ds lvloradores possam, tambám eLê5 senem um melo'nae
iutas d1árias dês massês, Pô!ê fazerem ôvançê:3 rêvo1u9ão PortÚgue
âa.

O l ENCONTRO ÚE QUADROS E ACTIVISTAS OOS 6RGÃOS OE MASSAS OO

DISÍRIT0 DE LISB0A, que ss vôi realizêr no 1§ trím6stre dê 1978 de

vÊ sêr s alavêacô Índj.spBnsávs1 pôra qLle o ngsso t.ôbô1ho nas Comis
sões de Morôdores;'passê ô ser qualitativêments diferente e melhot'.

III - TAREFAS

1. Promover dentao e fora do Partido uma grande discussão ôcerca do
papê1 das Comissões de llorêdores nê fase actual da 1utã de c1ês-
ses.

2: Na dlBcussão de preperação do ENC0NTR0 fazer bêlênços criterÍo _

3os, apoiôndo-se nos fêôtores Positivos do nosso trabêlho e retl
rêr as 1lções dos erros conetidos.

3, Ter em con6ldêaôçêo todas ô5 oPinlôes das massas ôcercô do nos-
so trêbô1ho nas Comissões dê l"lorêdoaes e digcutir com elas, nê
bêÊe dos fêctos, ê taaição dos revlsionistas nes.tes õrgãos de
mêâ9ês fêzendo evidenoiar que são os revlsionistas os principais
culpados pelo estado em que se encont:'ê ô Êsmôgadora maloriô dôs
Comtssões de lvlorôdores controladas pelos s o c 1 ô I - f a s o i s t ê s e com-
pêraôdq o trabê11iq -destas com o trêbaIho reôlizado pÉ1ês Comls-
sões de l{orêdo!es q.ue nós dirigimos.

4. DssBnvofver uma grênde cênPan ha de propagêndê e

as magsas de denlro e fora do Pêrtido acerca do
EI'ICONTRO.

5. Preparêr dêvldômente a mobllizêção dB todos os q,.:adros e ôctlrlE
ta6 par'ê o ENC0NÍR0 a fim de que este seJa umô grande reallzaçãã
dÉ môssês.

rv - 08JEcÍIv0s

I . Utl 1lz a. ôp -ComisBõBâ.dê-úoredor@s pôl+'f aza' êvençôr ô r€vrl ução por_
túguB5ê, dando_lhês umô prespectiva polÍtj.cê correctô tendo em

oont6 que estes órgãos de massês são um meio e não um fio na 1u-
ta das môssas poputarss pela sua emancipôção '

2, DBsencadeêr um grêndB contra-êtêque ao revisiontsmo, Pols que ê
sua lnfIuênc1a no seia dê5 nassas e nestes órgáos, são o princl-
pa1 obstácu1o para que ôs Comissões de l"lor3dores ssteiam de fêca
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to ao servlço dêê amplês mêssas populares e d6 tevolução portu -
guÉ9ê dessnvoLvendo um grande movimento de estudo e bolchevlzô _

ção nas nossas fllelras e caiando nestes órgãos Escolas l'lêo Tsé-
tung pôrô Blevar a con sc1ênci ê polÍt1cô dôs massas '

3. ApLlcêr ê po1íticê de Frente Únlca nas comLssões dê I"loradores,
nlndo na bêse dos prÍncipios todês ês forçôs dêmocrátlcôs e pa
triót1cas, contrê o lnimigo principal no seio das massas que é
revisionismo.

4. Colllbôtsr ê fê1ts de prespÊctiv6, consolldôr as nossas poslçôes e
ganhar posições nas Comissões de lulorêdores, tendo semPrs um PI6-
no concrBto pôrô o trêbê1ho a desenvolver.

8.

Alargêr a frente ds trêbô1ho dôs Comissões ds lvloradores ligando
ô activldade destes órgão s com o trêbê I ho nôs Co lsctlvidôdes e
C1úbê9 dê FreguBsla, desênvolvendo entre ês mê5sas populares e
as camadês mê1s lovens. actlvidades colturê1s e desportlvas,

O nosgo trabalho nas Comlssões de lvlorôdores deve sêr reali.zêdo na
prespBctiva de CUIDAR 0A VIDA 0AS I"]ASSAS, lutando po. êp11côr o
MANoÂTo PoPULAR=p.ãe;Tãã;-ã;-mã; pulares pe1ês ]ístas do
nosso Pã;T iãõTa s erelqõBs pêrê ôs aut ê.q! 1a s 1oca1s.
Nô êpI1cÊção do !ê!!ÂIS_!!M1E as Comlssôes de Í'loradores devem
moblllzêr as me sããã-iE-Iã-IãiiITs t a das suEs relvlndicaçôes 1oêô1s
como os mercêdo§, lnfantários, jêrd1ns, creches, ôiruamentos, es
got os, reclntos despoativos, etc.,,

:
o

5.

7. C11êr umô unidadê polÍt1ca e táctica dê Partido pêrê o trêba1ho
nas ComissõBs de l"loradores.

8. 0 no6so trôbê1ho nas
na perspectivê.de qiJe
LARGAI"]ENTO DO PARTIÍ]O

coml.ssões
ó a BASE

de llorôdores deve sBa aeollzôdo
DE IIASSAS nestê cêmpo, pêaô o A-

õ-EãGã-ã; s coãTs,ões
de l'loradores para o I
Encontro dos Úrgão s
ds l'1as 5 a s

10.

Centralizar estes órgãos, criando Llm Secretôr1êdo 0lstaltal. dôs
ComissôsB dê ÍÍorêdores que deve ser intsgrado por camsradas e e_
lementos do povo honestos que trêbô1hêm ou tsnham desenvolvido e
tlvtdsdes nestes órgãos de mêssês a f1m de qúê todas sô lutds
trsvôdas pelas ComissôBS de Itlorêdores no Distrrto, possêm ser d1
rigidas sob uma direcção centaêlizada.

Todês ss cá1u1as d6 base de fregueÊ1a devem colocêa milltantes a
trabalhôr naa CoÍnlssões de tloradores, pole estê târefs vôl pBrml
tif que os nossos quêdros desenvolvam uma grande actividade no
selo das massas e psssan dírigir directamentB as suês lutês.

Erguer ô cé1u1a de base do PêrtÍdo nês comissões de Í'1or.ldores.

O trabê1ho nas Comissôes de llorôdooês é directamente dlrigido pe
1ô có1u1ê de base do Partido nê fregu€s1a.

1',l ,

VIVA O POVOI

VIVA14 AS COIíISSÔES OE IVlORADORÊS:

SO OS ÍRABALHAOORES POOEIT] VENCER A CRlSE:

VIVA O PARÍIOO I

L13boa, 18 dÉ Feveaê1ro de 1S7ô


